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ROZWIĄZANIA OBIERANIA PAROWEGO
Oparta na niezwykle udanych obieraczkach parowych Orbit i Eco, obieraczka parowa 
Odyssey zawiera oprogramowanie sterujące TOMRA, powiększony zbiornik parowy 
do obierania parą i precyzyjny system naważania i dozowania wsadu. Wszystko to ma  
umożliwić klientom wydajne przetwarzanie szerokiej gamy warzyw i owoców. Zbiornik 
ma kształt butelki o dużym włazie wlotowym umożliwiającym obieranie ze skórki 
szerokiej gamy owoców i warzyw o dużych gabarytach. 

Obieraczka parowa Odyssey dzięki prostemu układowi dostarczania i zrzutu pary 
jest łatwa w utrzymaniu i obniża koszty eksploatacji, zapewniając jednocześnie 
wysoką wydajność obierania parą. Dzięki temu jest idealnym wyborem dla wielu 
niskokosztowych linii przetwarzania, takich jak te na rynkach wschodzących, czy 
klientów sezonowych produkujących do 4-6 miesięcy w roku.

Obieraczka parowa Odyssey jest dostępna w wielu rozmiarach, w zależności 
od wydajności produkcji w przedziale od 4 000 kg/h do 40 000 kg/h. Interfejs 
użytkownika jest prosty w obsłudze dzięki czemu klienci mogą łatwo wprowadzać 
zmiany w celu osiągnięcia optymalnej wydajności i wielkości produkcji.

Oprogramowanie obieraczki parowej Odyssey jest bardzo łatwe w obsłudze, intuicyjne i 
dostępne w wielu wersjach językowych, umożliwiając łatwe zarządzanie i dostosowanie 
parametrów do wymagań. Obieraczka parowa Odyssey to idealne rozwiązanie dla 
klientów poszukujących urządzenia funkcjonalnego, łatwego w obsłudze, wydajnego, z 
niskim kosztem utrzymania.

KORZYŚCI

ZAKRES PRODUKTÓW: POJEMNOŚĆ I WYMIARY

ODYSSEY 500 ODYSSEY 1000 ODYSSEY 1600
Pojemność*

Do (kg/h) 10000 kg/h 22000 kg/h 40000 kg/h

Wymiary

Długość (mm) 2130 2390 2945

Szerokość (mm) 5290 5460 5890

Wysokość (mm) 4355 4355 5550

*Gęstość produktów luzem wpłynie na pojemność

 + Wysoka funkcjonalność

 + Duży zbiornik parowy dla dużych warzywa

 + Niskie koszty operacyjne

 + Łatwa obsługa

 + Duże wydajności

 + Prosty interfejs użytkownika

 + Konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości

ZASTOSOWANIA

 + Warzywa: marchew, dynia, seler, kalarepa, ...

 + Owoce: jabłka, papryka, papaja, mango, chili, ...

 + Ziemniaki
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LINIA OBIERANIA PAROWEGO TOMRA
1  Obieraczka parowa Odyssey

2  Podajnik ślimakowy 
rozładowujący

3  Oddzielanie suchej skórki

4  Myjka/ szczotki

5   Skaner z czujnikiem

                                Rozwiązanie oparte na zainstalowanych czujnikach
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Obieraczka parowa Odyssey to najnowszy dodatek do portfolio obierania 
parowego TOMRA. Jest to idealne, ekonomiczne rozwiązanie do obierania 
parą dla sezonowych firm przetwórczych i rynków wschodzących. Jest to 
wysokiej jakości obieraczka zaprojektowana specjalnie dla sezonowych 
przetwórców owoców i warzyw, takich jak czerwone buraki, dynie, seler 
korzeniowy, kalarepa, marchew, jabłka, ziemniaki i warzywa korzeniowe.


